
 

 

 

 

 

  

                                     

 

יום השואה תש"פ הוא מפגש של שואה עם קורונה. יש  ,השנה
בכלל להשוות כמה  יאפשרלנסות להשוות ואיך אנשים נטייה של 

גם הבעיות הכלכליות הן  ימים בבית עם אוכל ומים חמים ומיטה?
שלא סתם הקב"ה הפגיש את עדין לא רעב ללחם. ועדין, נראה לי 

התזמונים האלה, קורונה ויום השואה, כי יש כאן דבר מדהים. יש 
ם כלפי דורות קודמים. ילדים .יות של ילדירבקורונה נטילת אח

בלי עין הרע לא נפגעים חזק מהנגיף הזה והם  הרי ברוך השם
יודעים שהם כלואים בבית, פחות או יותר, והם לא הולכים לבית 

יקר שנקרא "הזקנים", שנקרא -יקר-ספר, מפני שיש כאן דבר יקר
היו ילדים  ,שנותרו היוםהניצולים "האבות שלנו", כשבעצם 

הוא ת וזיקנה בתקופת השואה. זאת אומרת שהמעגל של ילדו  
 מעגל אחד. 

אסצנא, יאני רוצה להתחיל עם הדיבור הנפלא של הרב'ה מפ
שנרצח עם חסידיו בשואה. והוא החליט שהדבר היחיד שירומם 
את רוחם יהיה לדלות דברי תורה על אמיתתם, שהוא זוכר, כי אין 

לו ספרים, ולהביא את התורה כמנחמת, את הגמרא שהוא מכיר  
 כנחמה גדולה. 

מופלא היה בבית  לימתחיל עם מדרש מדהים של חז"ל: כוהוא 
למגרפה היו שני , כנראה בצורת חצוצרה. המקדש, מגרפה שמו

. מופלאיםאלף מיני זמר משמיע הוא היה  –האחד  :שימושים
רפת את האפר מהמזבח, את הדשן, אחרי זו המגרפה שגו –השני 

  1שנשרפו הקורבנות.

 פלא שהוא יולד בזמן השואה:אומר הרב'ה מפיאסצנא בחידוש מו
אותו כלי שגורף את דשן הקורבנות השרופים הוא הכלי שמוציא 

מפני שאחרי שנשרפים קורבנות, לא עלינו,  למה? –אלף מיני זמר 
אנחנו אוספים את הדשן שלהם ורק אז אנחנו נזכרים לשיר 

והם לא היו  ...איזה שיר הם היו, איזה מדהימים הם היו ,עליהם
ם הייחוד שלו, כל אחד עם הניגון שלו. דומים זה לזה. כל אחד ע  

 
רב ושמואל, חד אמר עשרה מגריפה " :כה, ע"א תלמוד ירושלמי, סוכה 1

נקבים היו בה, כל אחד ואחד היה מוציא מאה מיני זמר, וחורנה )= והֲאֵחר( 

אמר מאה נקבים היו בה, כל אחד ואחד היה מוציא עשרה מיני זמר. מדברי 

 ." שניהם הייתה מוציאה אלף מיני זמר

" שישה מיליון", מפני שזה לא "אלף מיני זמר"הכלי הזה מוציא 
פנים של ילד, פנים של רב, פנים של רבנית, "; אלה ם שנכחדע  או "

הוא כתב. כך עליהם בעודם כאן!  שירו! ירו עליהםש  פנים של... 
חבקו את האימהות שלכם, את הילדים שלכם. למה נזכרים לשיר 
על פנים שאבדו רק כשחס ושלום גורפים את הדשן שלהם 

 שנשר, מהמזבח?!

וצריכין להבין למה הוצרכה כלי הדשן לזמר, ודווקא זמר של אלף 
קול   בני אדם יותר מכול כלי השיר…עד שביריחו היו שומעין את 

המגריפה… וצריכין להבין מה ענינו לפי מצבנו…אבל כל הקרבנות  
תשהיו מקריבין היו בחינת " חַּ נו   ת ַּ שנאמר באברהם אבינו,  2"ב ְּ

שהחוטא וכן המביא דורון לעולה היה צריך ליתן את נפשו קרבן 
לה’, ונתנה התורה עצה שיקריב קרבן בהמה. לכן קרבנות של 
בהמות מראות לנו שאחר שהקריבו ונעשו דשן, רואים יותר מה 
רבו הקרבנות שהקריבו, וכשאנשים מישראל נעדרים מפני רצונו  

חשבה לפניו יתברך שהם יעלו לקרבן אליו  יתברך, שכך עלה במ
יתברך, אז רק אחרי שנעדרו רואים יותר כי רב הוא. רב בכמות ורב 
באיכות. מתחילה כשהיו עימנו… עד כמה ששמחנו והשתעשענו  
בהם, מכל מקום לא ידענו כל כך להעריך את אשר היה לנו, ולא 

ליצלן  ידענו מה טוב היה לנו כשהיו עימנו. ואחר שנחסרו רחמנא
רואים יותר מה מאד חסרים הם לנו, הלב מתגעגע וכואב ואין במה 

ָתה ָכךְּ להתנחם בלתי בדברי הקב”ה למשה רבינו: " ָבה ָעלְּ ָ ֲחש  מַּ  בְּ
י ָפנַּ  3".לְּ

הרב'ה בא לחבר בגטו, ברעב, במחנה, אנשים שלכל אחד יש ניגון 
, היא ת שלכםהשונו   שונה ונוסח שונה. והוא בעצם אומר להם:

  4מכם את השיר הגדול והמופלא הזה.נת שמנג

אני תמיד מספרת שרק בשנה שעברה רציתי לדעת את השורש 
של שמו של בעלי, חיים מזרחי. ונברתי בארכיונים וראיתי 

 
אבראשית כ"ב, יג: " 2 הָּׂם ַויִּשָּׂ נֵה ַויְַרא ֵעינָּׂיו ֶאת ַאְברָּׂ  ַבְסַבְך נֱֶאַחז ַאַחר ַאיִּל ְוהִּ

הָּׂם ַויֵֶלְך ְבַקְרנָּׂיו  ". ְבנֹו ַתַחת ְלעֹלָּׂה ַויֲַעֵלהּו הַָּׂאיִּל ֶאת ַויִַּקח ַאְברָּׂ
 תלמוד בבלי מסכת מנחות כט, ע"ב.  3
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היתה משפחה ענפה  ,סטוריה ביווןשמקורה בק   ,שמשפחת רוסו
, לאחד להם כמה בנים ו. היה(מוכרי פרוו)  ועשירה של פרוונים

. הנאצים פלשו לחבל קסטוריה ולקחו את כל היהודים, חייםקראו 
חיים בני התפנוקים העשירים, העבידו אותם בזבל ובבהמות. ו

עמד בזה. הוא היה חזק מאד בגופו, הוא עזר לכל מי שנחשל רוסו 
 ונפל. נברנו בארכיונים של יד ושם וגילינו את כל זה אודותיו. 

בירך בקול והביטו בו שם הוא . אבל אז הוא הגיע לאושוויץ
"מעולם לא שמענו נוסח כזה. אתה לא יהודי".  יהודים ואמרו לו:

ר ו  וזה שבר את חיים רוסו. לא היה לו עוד כוח להיאבק. כשניכ  
בתוך שושנאה מגיעים מבחוץ, בזה היה לו כוח לעמוד. אבל כ

, את השפה הזו שלך והמחנה אמרו לו "את הנוסח שלך לא שמענ
 לא יהודי" כאן הוא ביקש נפשו למות.  לא שמענו, אתה

הגיע לארץ. לנכד הראשון שנולד לו הוא קורא  ,בן ציון רוסו ,אחיו
 על שם אחיו, חיים. וזה האיש שלי. 

אעשה אני מבטיחה לך, " הדלקתי לו נר, לחיים רוסו ואמרתי לו:
, די שנוסחים יישארו. אף אחד לא ישנה את הנוסח שלוהכל כ

ני בשביל זה אאבל כדי שאחד יכיר את האחר ויאהב את האחר, 
 . "הכל אעשה

אלה מתפללים  :פ, שנת מנייני מרפסות. ואני רואה"תש ,השנהו
ךְּ "בנוסח אשכנזי ובעלי עונה בנוסח שלו,  רו  ךְּ  הו א ב ָ ָברו  מו   ו  ְּ  "ש 

אנחנו אלף מיני  !ספרדי. הדבר הנהדר הזה, התיקון הנפלא הזה
  !זמר

ר את הפרק הזה,  לנצח בנגינות. .יכיםצרכך  מו  זְּ ינ ת מִּ גִּ נְּ חַּ ב ִּ צ ֵּ נַּ מְּ לַּ
יר ִּ ימי  49ם כמו ימיל 49יש בו  .בימי ספירת העומראומרים  5, ש 

ח  . הספירה צ ֵּ ְמנ  ינ -ל  ְנג  ננצח כשנבין שכל הקולות וכל  ; תוב  
שלנו הם חלק מהמנגינה ועל כל אחד הפנים האלה הנוסחים וכל 

ולי אני רומנטית וטיפשה אבל יש בעיני משמעות לשיר. ואצריך 
לכך שממשלת אחדות, לא משנה כמה היא מקרטעת, הוכרזה 

 דווקא בערב יום השואה. 

שנמשיך להשמיע את כל הניגונים כולם. זה לא פשוט, החיבורים 
 האלה. וזה הניצחון הגדול שלנו. 

 

 "למנצח" בצורת המנורה –תהילים פרק ס"ז 

יר  ִּ ְזמֹור ש  יֹנת מִּ ְנגִּ ַח ב ִּ  ַלְמַנצ ֵּ
נו  ֶסָלה-א   ת ָ ָניו אִּ ָ ר פ  נו  ָיאֵּ יָבְרכֵּ נו  וִּ ים ְיָחנ ֵּ  :לֹהִּ

ָאֶרץ  ָכלָלַדַעת ב ָ ָך ב ְ ְרכ ֶ ָעֶתךָ -ד ַ ו  ם ְיש  ֹויִּ  :ג 
ים א   ָך ַעמ ִּ ם-יֹודו  ל ָ ים כ ֻּ ָך ַעמ ִּ ים יֹודו   :לֹהִּ

י ים כ ִּ מ ִּ נו  ְלאֻּ יַרנ ְ ְמחו  וִּ ש ְ ָאֶרץ -יִּ ים ב ָ מ ִּ ְלאֻּ ֹר ו  יש  ים מִּ ֹט ַעמ ִּ פ  ְ ש  תִּ
ם ֶסָלה ְנחֵּ  :ת ַ

ים א   ָך ַעמ ִּ ם-יֹודו  ל ָ ים כ ֻּ ָך ַעמ ִּ ים יֹודו   :לֹהִּ

 
 תהילים ס"ז, א.  5

נו  א  ֶאֶרץ ָנְת  ָלה  ְיָבְרכֵּ ים א  -ָנה ְיבו  ינו  -לֹהִּ  :לֹהֵּ
נו  א   ל-ְיָבְרכֵּ יְראו  אֹותֹו כ ָ ים ְויִּ י-לֹהִּ  :ָאֶרץ-ַאְפסֵּ
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